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A környezet védelméért tevékenykedő emberek tisztában vannak azzal, hogy az egész 
világot nem képesek megmenteni, de nem is kell. A Föld köszöni szépen az aggódást, de 

túl fogja élni az emberiséget – ehhez nem fér kétség. Viszont kis lépésekkel jobbá, tisztábbá, 
élhetőbbé tehetjük magunk és az utánunk következő generációk számára. Megőrizhetjük azt 

a környezetet, amelyben létezni tudunk, ami örömet okoz nekünk. 
A PET Kupa résztvevői – immáron 5. éve – nemcsak a Tiszának és árterének tényleges meg-
tisztításáért vállalják a fáradságos munkát. Ugyanennyire fontosnak tartják, hogy minél nagyobb 
nyilvánosságot kapjon az egyre fokozódó hulladékprobléma, és összefogásra ösztönözzék a fo-
lyó menti országok kormányait, települések önkormányzatait, valamint a civileket. Mert a céljuk 
– végső soron – nem a hulladék évenkénti eltakarítása, hanem hogy megakadályozzák az újra-
szennyezést.
Azt el kell ismerni, hogy sok szempontból kényelmetlenebb, netán költségesebb lehet a környezet-
tudatos életmód. Olykor körülményesebb a hagyományos benzingőzös helyett a zöldebb alterna-
tívával, vagyis a közösségi közlekedési eszközzel, esetleg kerékpárral való utazás. Általában – ma 
még – drágább választás a megbízható helyi forrásból érkező, kisebb ökológiai lábnyommal ren-
delkező élelmiszert leemelni a boltok polcairól. Azt pedig még mindig sokan nem fogadják el, hogy 
a fogyasztásunk következményeként keletkező hulladékaink szakszerű kezelését, feldolgozását 
meg kell fizetni, mert semmi nincs ingyen. Főként azok tartoznak ide, akik illegálisan hagyják el 
hulladékaikat szerte az országban. Nem érdekli őket sem az, hogy ezzel szennyezik saját (és a kör-
nyéken élők) környezetét, sem az, hogy tettükkel óriási kármentesítési költséggel terhelik meg 
a terület tulajdonosait, közterület esetén többnyire a helyi önkormányzatokat. Hogyan lehetne fel-
lépni felelőtlen embertársainkkal szemben? Szigorúbb szankciókra és azok következetes betartatá-
sára lenne szükség, esetleg a szemléletformálásra kellene nagyobb gondot fordítani? Reméljük, 
hogy ezekre a kérdésekre is választ találnak a hulladékgazdálkodási szakemberek éves gyulai 
konferenciáján és az V. ÖKOINDUSTRIA szakkiállításon részt vevő környezetipari szereplők!
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